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VAN DE REDACTIE
Voordat we vooruit kijken naar de zomer, blikken we eerst terug op een bewogen
voorjaar.
Natuurlijk staan we eerst even stil bij het 100-jarig bestaan van muziekvereniging
“Wilhelmina”. Een kleine week lang stond er een feesttent aan de Kerkweg van
waaruit regelmatig vrolijke noten te horen waren.
Een reünie met een boel oud-leden en een tentoonstelling werd gehouden op het
landgoed van de Gelderse Toren.
ste
Ook een heuglijk feit is dat de buurtbus Spankeren haar 15000 passagier mocht
begroeten.
Vrijwilligers vervoeren per maand ongeveer 500 mensen, jong en oud. Mocht u het
leuk lijken om een carrière als buschauffeur te starten, op www.bbsd.nl staat alle
info die u daarvoor nodig heeft.
De jaarlijkse kermis kleurde het hele dorp weer voor een paar dagen oranje. De
vlaggetjes mogen nog even blijven hangen totdat het WK-voetbal voorbij is.
Nog even en de zomervakantie kan beginnen. Voor de één een verre reis, voor de
ander een tijd van rust in eigen omgeving.
Wat de komende periode u ook brengen gaat, wij wensen u een fijne tijd.

De redactie

2

Spankeren Samen is van start gegaan op zaterdag 17 mei jl. en is nu op zoek
naar hulpvragen van de inwoners van Spankeren.
Spankeren samen is een initiatief van een aantal dorpsbewoners en de buurtcoach
van VIVA Rheden. Hierbij is het initiatief genomen voor een burenhulpdienst,
genaamd “Spankeren Samen”. De coördinatie is in handen van een werkgroep.
“De vrijwilligers die zich bij ons aanmelden zetten zich in voor hun buren en andere
dorpsbewoners bij het verrichten van allerlei “klussen”, aldus vrijwilligers
coördinator van Spankeren Samen, José van Mourik. “Zonder de vrijwilligers kan
Spankeren Samen niet bestaan. Wij bemiddelen tussen vraag en aanbod, maar de
vrager en aanbieder blijven zelf verantwoordelijk voor de afspraken en de
uitvoering”.

.Elkaar helpen, dat is het motto. Praktische inzet door de burgers. Dat gebeurt nu
in Spankeren ook al geruime tijd door de Buurtbus. Deze wordt gereden door
vrijwilligers uit o.a. Spankeren. “Wij ondersteunen u in met wat u van ons
vraagt; wel zoveel mogelijk samen met u!”
Hebt u een hulpvraag? Neemt u dan contact op met Spankeren Samen. Wij zijn
bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 – 11.00 uur via
telefoonnummer: 06-23202504 of vult u het contactformulier in op onze website:
www.spankerensamen.nl .
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Afscheid en welkom in het bestuur

Jan Burgers en Bas Geerdink beëindigden hun bestuurslidmaatschap in de
algemene ledenvergadering van 25 maart j.l.

Jan was vanaf mei 1993 bestuurslid. Hij trad een jaar na
de oprichting aan. De toen nog nieuwe
belangenvereniging moest zich nog helemaal waarmaken
in Spankeren. Jan heeft daar in de afgelopen 21 jaar een
flinke bijdrage aan geleverd. De realisatie van het boek
‘Spankeren; nooit van gehoord’, bij het vijfjarig bestaan in
1997, was een markant punt hierin. Het tot stand komen
van het Dorpsplan en de aanpak van de uitvoering
daarvan, een ander. Jan was in het bestuur vooral
gekend vanwege zijn nuchtere, op de feiten gerichte kijk
op zaken die het dorp beroerde. Hiermee hebben we vaak ons voordeel gedaan.
Dat zullen we missen.
Bas Geerdink, nam ook afscheid. Bas was bestuurslid
sinds maart 2011 en volgde in maart 2013 Jan Hulsing
op als voorzitter. Hij vertegenwoordigde de
belangenvereniging met name in RONA; het regionaal
overleg noordelijke aftakking (van de Betuwelijn).
Daarnaast was hij nauw betrokken bij het overleg met
provincie en gemeente over de inrichting van de N348 /
de Zutphensestraatweg. En als voorzitter spande hij zich
enthousiast in voor de het reilen en zeilen van de
vereniging in het algemeen. Het bestuur vindt het jammer dat er al zo snel weer
een einde aan zijn bestuurslidmaatschap kwam.
Met het afscheid van Jan en Bas is een flink stuk ervaring vertrokken. Daarom is
het fijn dat twee nieuwe, bij het Spankerense betrokken, bestuursleden zijn
aangetreden. Wij heten Cindy van de Meerendonk en Harold Smeltink welkom. Zij
worden elders in dit informatiebulletin geïntroduceerd.
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De redactie had een gesprek met twee nieuwe leden van het Bestuur van de
Belangenvereniging Spankeren
Cindy van de Meerendonk is dit jaar lid van het Bestuur
van de Belangenvereniging Spankeren geworden. Maar
….wie is Cindy? Cindy woont met Mark Elzenbroek,
Danylo en de kleine Faas in het buitengebied van
Spankeren op een mooie boerderij. Zij woont hier
anderhalf jaar en zij werkt twee dagen op een
kinderdagverblijf in Warnsveld. Daarnaast doet zij de
administratie van de boerderij. Haar hobby´s zijn
wandelen,fotograferen, lezen en als er dan nog tijd over is,
spreekt ze graag af met vriendinnen.
Hoe kwam Cindy bij de Belangenvereniging terecht?Jan Burgers trad af en hij
heeft haar gevraagd. Cindy vindt dit een goede manier om Spankeren te leren
kennen en om te weten te komen, wat er allemaal speelt
in het dorp. Zij wil graag weten welke activiteiten er
ontplooid worden en wat de rol van de
Belangenvereniging hierin is. Haar doel is iets te
betekenen voor het dorp en speciaal ook voor het
buitengebied. Het leuke van wonen in Spankeren vindt
zij: de rust, de saamhorigheid, evenals het bestaan van
het Dorpshuis.De toekomst.? Cindy wil haar steentje
bijdragen en zij hoort dan ook graag de wensen van de
bewoners van Spankeren.

Harold is sinds de algemene ledenvergadering lid van de
Belangenvereniging. We zijn bij hem en zijn vrouw Sigrid
op de koffie geweest en weten inmiddels wat meer over
hem.
Harold is 47 jaar en Sigrid en hij zijn geboren Dierenaars. Elf jaar geleden kwam
het stel door een huizenzoektocht terecht in Spankeren. Samen met Sarah van 13
en Daan van 11 wonen ze aan de Loohof. Harold is projectleider bij een bedrijf in
Apeldoorn dat zorgt voor de winkelinrichting van bijvoorbeeld Karwei en Intertoys.
de
In zijn vrije tijd traint en coacht hij het 6 zondag-elftal van VV-Dieren. Samen met
Daan zit hij sinds september op gitaarles én heeft hij een energieke jonge hond die
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nogal wat beweging nodig heeft. In de Belangenvereniging is Harold algemeen lid,
hij heeft er geen specifieke taak. In de toekomst hoopt hij zijn steentje bij te kunnen
dragen aan de instandhouding en verdere verbetering van onze leefomgeving. Niet
alleen het resultaat moet zichtbaar zijn, maar ook het proces er naar toe. Een kijkje
in de keuken dus, waarbij het dorpsbelang zwaarder weegt dan het individuele.
Harold heeft een wens voor de toekomst: “dat we met z’n allen de prettige
leefomgeving die Spankeren ons biedt kunnen behouden”.

Hoe werkt de Belangenvereniging Spankeren?
Als formele doelstelling van de vereniging is in de oprichtingsakte bepaald: het
behartigen van de belangen van hen die in Spankeren wonen en/of werken.
Dit is uitgewerkt naar:
-

ontplooiing van activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening,
zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau,
- het bevorderen van de verkeersveiligheid,
- instandhouding van een goed woon- en leefmilieu,
- verfraaiing van het dorpsaanzicht,
- instandhouding respectievelijk verbetering van het
voorzieningenniveau.
Dat alles wordt vorm gegeven in ons Dorpsplan; dit is een beleidsagenda en
werkplan tot en met 2020. Het bestuur van de Belangenvereniging neemt
initiatieven en/of treedt in voor komende situaties op als spreekbuis voor de
gezamenlijke Spankenaren.
Direct herkenbare resultaten zijn; de Buurtbus die vanaf december 2011 is gaan
rijden in Spankeren (en Dieren) en de openstelling in het voorjaar van 2013 van
het ‘Spankerens ommetje’.
Minder direct herkenbaar zijn de contacten met de politie/de gebiedsagent, de
contacten en het overleg met de gemeente bijvoorbeeld over de ontwikkelingen op
en rond het Albanyterrein en gesprekken met de provincie en de gemeente over de
N348.
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Voorts is de belangenvereniging lid van de Vereniging Kleine Kernen (VKK)
Gelderland en het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA), waardoor we
meepraten in aangelegenheden zoals het goederenvervoer op het spoor (van de
Betuwelijn en met name) van de IJssellijn richting Duitsland.
Het gaat ons steeds om belangenbehartiging van de Spankerense bevolking bij
uitvoeringsbeslissingen van bevoegde gezagsdragers. Om dat goed te doen is het
bestuur alert op ontwikkelingen in en rond ons dorp. Ook worden we door
instanties (op voorhand) geïnformeerd over ophanden zijnde zaken. We proberen
dan de cruciale informatie zo goed mogelijk bij de inwoners van Spankeren te
brengen. Dat gebeurt via een uitgave van het 4-maal per jaar verschijnende
informatiebulletin of, als het dringend is, via onze internetpagina
http://www.belangenverenigingspankeren.nl/
Wanneer we optreden moet het dus om erkende gemeenschappelijke belangen
gaan; géén puur individuele verlangens of verlangens van een groep die
klaarblijkelijk indruisen tegen opvattingen/belangen van een andere groep
dorpsgenoten. We zijn bovendien geen aktiegroep, we proberen altijd door overleg
met de betreffende instanties in redelijkheid onze (uw gezamenlijke) wensen te
realiseren. Om te bepalen wat die wensen in dat geval zijn, kijken we of het
dorpsplan hier iets over zegt en bespreken we de zaak in het bestuur. Zo nodig
houden we een meningspeiling onder of een bijeenkomst met de leden. Een
uitkomst van het overleg met de bevoegde instanties koppelen we altijd naar u
terug. Recente voorbeelden van deze gang van zaken zijn; de renovatie van de
N348 en het door de gemeente voorgenomen groenplan.
Het kan ook dat u meent dat wij als BS-bestuur iets moeten weten of doen. In dat
geval kunt u een e-mailbericht sturen naar één van de bestuursleden of naar de
secretaris (e-mailadressen staan achter in iedere uitgave van het bulletin en op de
BS-webpagina). Er volgt altijd een reactie van onze kant.
Met dit stukje proberen we als bestuur ons doen en laten aan u duidelijk te maken.
Mochten er bij u nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen we die graag.

7

Toneelgroep Spankeren
De toneelgroep groeit gestaag, inmiddels hebben wij 23 leden, terwijl het aantal
potentiele spelende leden inmiddels is toegenomen tot 12. Eind maart heeft de
toneelgroep haar derde uitvoering gegeven in Het Dorpshuis en wederom was het
een enorm succes, mede dankzij de nieuwe regisseur Farry Thijsen. Uitgevoerd
werd “Boerenbont en rode lampjes” van Carl Slotboom.
Op 17 mei heeft de toneelgroep haar medewerking verleend aan de kick-off van
Spankeren Samen. Met behulp van burgemeester Petra van Wingerden werd een
scene, met hulpbehoevenden en vrijwilligers, opgevoerd. Op 24 mei nam de groep
vervolgens deel aan het Fragmenten festival, georganiseerd door RIQQ, in het
openluchttheater in Velp. Hier werd ook met veel succes het eerste kwartier van de
laatste opvoering op de planken gebracht.
Inmiddels is de groep alweer druk aan het repeteren voor het komende optreden
op 21,22 en 23 november a.s. Opgevoerd gaat dan worden “Wie van de drie”, een
klucht weer van Carl Slotboom, waarbij ook dit maal Farry Thijsen de regie zal
voeren. Het stuk speelt zich af in de lobby van het vijfsterren hotel De Roskam. Als
Annelies ter Velde weigert van haar korte vakantie terug te komen, om haar man
Thomas te vergezellen bij een diner, waarbij ook de minister van cultuur aanwezig
zal zijn, is goede raad duur. Alex, de overbuurman van Hotel De Roskam, komt
tenslotte met het voorstel een tafeldame in te huren. Dan verschijnt de familie
Bruinsma en wordt alles heel erg ingewikkeld. De uitvoeringen zijn zoals
gebruikelijk in Het Dorpshuis op vrijdag- en zaterdagavond om 20.00 uur en
zondagmiddag om 14.00 uur. Dit laatste optreden is in samenwerking met de
afdeling Rheden-Rozendaal van het Rode Kruis. Busjes van de Valkenberg
worden ingezet om ouderen, die slecht ter been zijn en minder validen naar Het
Dorpshuis te brengen en na afloop weer naar huis. Donateurs hebben weer vrij
entree, binnenkort worden zij benaderd voor verlenging van hun donateurschap,
dat eind juni is afgelopen. Aanmelden nieuwe donateurs zie onze website:
www.toneelgroepspankeren.nl of benader een van onze bestuursleden.
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15000

passagier voor de Buurtbus Spankeren Dieren
ste

Dinsdag 3 juni om 13.45 uur heeft de buurtbus haar 15000 passagier mogen
begroeten. Kees Rothuis, pabo student uit Spankeren, onderweg naar zijn kamer
in Nijmegen, mocht uit handen van voorzitter Albert Pirenc de bloemen in
ontvangst nemen. Kees rijdt, over het algemeen op maandag, met de buurtbus
mee naar het NS station in Dieren om de trein naar Nijmegen te pakken. “Deze
bloemen zullen op mijn kamer in Nijmegen prima staan” aldus de zeer verraste
passagier. Naast de bos bloemen kan Kees de rest van dit jaar gebruik blijven
maken van vrij vervoer in de bus.
De buurtbus vereniging bestaat sinds eind 2011 en verzorgt de lijndienst 524 voor
Breng in Spankeren en Dieren. Iedereen kan gebruik maken van de bus, het is niet
zoals veel mensen nog steeds denken uitsluitend bedoeld voor ouderen of minder
validen. Gereisd kan worden op een OV chip kaart of door het kopen van een
kaartje van € 2,00 waarop twee maal van de bus gebruik gemaakt kan worden.
Onze vrijwilligers vervoeren momenteel zo’n 500 passagiers per maand. De
buurtbus kan op dit moment weer enkele vrijwilligers gebruiken, belangstellenden
verwijzen wij naar de website van de buurtbus: www.bbsd.nl

Open Boerderijendag
Waar komt onze melk vandaan en hoeveel koeien staan er hier in de stallen?
Zomaar twee vragen die de familie Burgers met alle liefde beantwoordde op de
Open Boerderijen-dag op tweede Pinksterdag.
Voor de eerste keer deed de Burgershoeve mee aan deze door Campina
georganiseerde dag. De stallen stonden open en de koeien keken nieuwsgierig
naar al die vreemde gezichten. Timo en Marjolein Burgers waren de hele dag druk
in de weer met het laten zien hoe het er op hun boerderij aan toe gaat. Kinderen
konden zich uitleven op de boerenstormbaan en voor iedereen stond er koffie én
natuurlijk een lekker glas melk klaar.
Dertig vrijwilligers werden door de familie Burgers ingezet om alles in goede banen
te leiden. Ruim 850 mensen uit de wijde omgeving wisten het gastvrije adres te
vinden. Met een lekker pak Campina-yoghurt én een mooie koeienkleurplaat op
zak verlieten ze de mooie boerderij.
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Receptie, Reünie & Tentoonstelling Muziekvereniging Wilhelmina Spankeren
op 29 Juni 2014
Wilhelmina heeft haar 100 jarig bestaan feestelijk gevierd middels een Receptie,
Reünie & Tentoonstelling.
Eigenaar Ruben Ruyten en Wendy van Damsveld hebben geheel belangeloos de
tuin van de Gelderse Toren beschikbaar gesteld om het Jubileum van
Muziekvereniging Wilhelmina op gepaste wijze te vieren.
De samenpakkende wolken en zomerbuien mochten de pret niet drukken.
Er werden veel oud-leden gesignaleerd en in sommige gevallen moest er een
flinke aanslag op het geheugen gedaan worden, maar het plezier om het terugzien
was op veel gezichten te lezen.
Niet alleen oud-leden, maar ook oud-dirigenten van het fanfare en tamboerkorps
werden met enthousiasme begroet.
Tijdens het openingswoord vertelde voorzitter Kees Buter trots over de bloeiende
vereniging. Na een aantal magere jaren heeft Wilhelmina de groei weer te pakken.
Veel dank is daarbij verschuldigd aan de leden, ouders en vrijwilligers die een
extra stap hebben gezet om de vereniging te brengen tot waar zij nu op 100 jarige
leeftijd staat.
Ook is er veel dank verschuldigd aan de Supporters Vereniging Wilhelmina welke
de activiteiten in het jubileumjaar mogelijk hebben gemaakt.
Tentoonstelling
In de Oranjerie van de Gelderse Toren werd een tentoonstelling over 100 jaar
Wilhelmina gehouden. Ook deze keer weer perfect georganiseerd door archivaris
Gerard Hummelman.
Ook hier veel foto’s en documenten en vaandels met blikken van herkenning,
herinnering en emoties over de glorietijden van Muziekvereniging Wilhelmina.
De Oranjerie was de hele middag vol.
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Voor de liefhebbers die er geen genoeg van konden krijgen, vanwege de enorme
belangstelling is besloten om de tentoonstelling tijdens de Wilspa op 30 augustus
en tijdens het Jubileumconcert op 6 december nogmaals te tonen!
De Receptie en het Reünieconcert
Een muzikale aubade kwam van Muziekvereniging Excelsior uit Ellecom – De
Steeg. Daarnaast kwamen vrijwel alle (Spankerense) zusterverenigingen,
stichtingen en het kerkbestuur het jubileum van Wilhelmina vieren.
Om 16:00 uur zou het reünie concert beginnen ware het niet dat burgemeester
Petra van Wingerden een verrassing mee had genomen.
Ere-lid en Ere-voorzitter Hans Maas mocht een Koninklijke onderscheiding
ontvangen vanwege de vele verdiensten voor Muziekvereniging Wilhelmina en de
Rooms Katholieke kerk in Dieren.
Hans Maas mag zich ‘Lid in de orde van Oranje Nassau’ noemen.
De middag werd afgesloten met een Reünieconcert. Diverse oud-leden hadden
zich aangemeld. Samen met het fanfare en opleidingsorkest werd een kort maar
fraai concert gegeven.
Aan alle goede dingen komt een einde, zo ook deze bijzondere bijeenkomst.
Om 17:00 uur werd de receptie afgesloten door voorzitter Kees Buter.
Hij bedankte daarbij Ruben en Wendy en bovendien de vele ouders en partners
van muzikanten en vrijwilligers die de Receptie, Reünie en Tentoonstelling tot een
groot succes hebben gemaakt.
Op naar het Jubileumconcert op 6 december in de Ontmoetingskerk te Dieren!
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Motorclub Spankeren
Op de vrijdag na Hemelvaartsdag is een delegatie van de Motorclub Spankeren
voor een weekend vertrokken naar Barweiler in de Eifel richting Duitsland. Dit is
een mooie omgeving om motor te rijden.
De heenreis hebben wij een tocht gemaakt van 325 km. Natuurlijk hebben we
tussenstops gemaakt om een “Strammer Max” te nuttigen en een lekkere kop
koffie. De heenreis is goed verlopen. Het eindpunt was “Red House on the Hill”. Dit
was een onderkomen voor bikers dat recht deed aan zijn naam. Op de veranda
onder het genot van een lekker pilsje, hebben wij genoten van een prachtige
zonsondergang.
Dag twee verliep niet geheel zonder problemen. Een van de motoren gaf storingen
waardoor hij achtergelaten moest worden bij “Red House on the Hill”. Dit had tot
gevolg dat we de route die dag niet geheel konden rijden. Reden te meer om
volgend jaar weer naar dit mooie stekje te gaan. Door wat motoren uit te wisselen,
kon een ieder toch nog van een mooie tocht genieten.
Aan alles komt een eind, dus ook aan dit weekend. De derde dag zijn we weer
vertrokken richting Spankeren. Deze tocht is zonder problemen verlopen en we
hebben de dag afgesloten met een lekkere kop soep en een broodje bij de fam.
Geerligs aan de Kerkweg.
Op 12 juni hebben we met 10 motoren nog een zomeravondrit gemaakt in de
omgeving van Deventer. Dit was wederom een prachtige tocht. Vanaf de motor
hebben we kunnen ervaren hoe mooi onze eigen omgeving is.
Op zaterdag 6 september vindt onze jaarlijkse motortoertocht weer plaats.
Vertrekpunt vanaf “de Sluis” in Spankeren. We hopen weer op veel deelnemers.
Organisatie
MC Spankeren
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SPANSO 55 +
De soos voor Spankerense 55-plussers. Wij willen u als lid van de
Belangenvereniging informeren over de activiteiten van onze soos.
Na 10 april toen wij bingo speelden, hebben wij op 24 april een bezoek gebracht
aan Erve Kots in Lievelde. Heel gezellig. Op 8 mei bezochten wij in Garderen het
zandsculpturen festival. Een schitterende presentatie. Zeker een bezoek waard.
Op 22 mei waren er verkiezingen en konden wij niet in het Dorpshuis terecht. Wij
hebben toen de Oranjerie als onderkomen gekozen. Van daaruit werd er een
wandeling gemaakt langs bezienswaardigheden in Dieren Zuid en in het
Carolinapark. Op 5 juni werden de leden voorgelicht door de Politie Oost
Nederland betreffende beveiliging, inbraak, babbeltrucs, enz. Een zeer nuttige
bijeenkomst. Op 19 juni hebben wij de mooie tuin de Hofstede in Leuvenheim
bezocht. Door een aantal leden werd gezamenlijk gefietst. Op 3 juli vindt er nog
een gezellige slotbijeenkomst in het Dorpshuis plaats. De maanden juli en
augustus zijn zoals steeds vakantiemaanden.
Het programma voor de rest van het jaar is nu nog onzeker, omdat wij nog steeds
niet weten wat er aan subsidie komt. De gemeente reageert niet op ons verzoek
om duidelijkheid. In ieder geval zal er op 4 september een startbijeenkomst zijn
voor het nieuwe seizoen. Dan weten wij wellicht of wij nog steun van de
gemeente kunnen verwachten. Als de gemeente vindt dat activiteiten niet meer
gesubsidieerd kunnen worden houdt het op. De leden van de soos moeten dan
een besluit nemen. Stoppen of doorgaan op een laag pitje.
Wij hebben inmiddels al wel weer een behoorlijk aantal plannen, maar kunnen die
pas publiceren als er zekerheid is over ons voortbestaan. Wij kunnen dus ook niets
aanmelden voor de agenda van BS-info. Alleen 4 september is er om 2 uur een
startbijeenkomst. Wij wachten onrustig af.
Namens SPANSO 55+
Jan Mulderij
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AGENDA
Juli 2014
3 juli
5 juli
19 juli

Slotbijeenkomst Spanso 55+
Dorpshuis
Inzameling oud papier.
Gifbus op het Kerkplantsoen van 9.45 tot 10.45 uur.

Augustus 2014
16 augustus
16 augustus
30 augustus

Inzameling oud papier.
Gifbus op het Kerkplantsoen van 9.45 tot 10.45 uur.
Wilspa. Jubileumtentoonstelling Wilhelmina in de
Pauluskerk.

September 2014
4 september
6 september
15 september
20 september
27 september

Startbijeenkomst Spanso 55+ aanvang 14.00 uur.
Jaarlijkse Motortocht. Vertrek vanaf –De SluisBestuursvergadering Belangenvereniging Spankeren.
Gifbus op het Kerkplantsoen van 9.45 tot 10.45 uur.
Inzameling oud papier.
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De belangenvereniging Spankeren is opgericht op 29 april 1992 en stelt zich ten doel het algehele
woon- en leefklimaat in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. De activiteiten strekken zich uit
tot vele terreinen, zoals ruimtelijke ordening, milieu en natuur, woningbehoefte, verkeersveiligheid,
voorzieningenniveau, infrastructuur, enz. Het lidmaatschap kost € 5,00 per jaar
Mocht u vragen hebben over welk onderwerp dan ook, aarzel niet om één van de bestuursleden te
benaderen. Vier maal per jaar wordt een info bulletin uitgegeven waarin de leden op de hoogte worden
gehouden van alle ontwikkelingen in en rond Spankeren.

Website: www.belangenverenigingspankeren.nl

Samenstelling bestuur
Dagelijks bestuur
Voorzitter
: …………..(vacant)
Secretaris
: Martin van Gessel, Dorpsweg 12
e
1 penningmeester :……………(vacant)
2e penningmeester :Bea Waterborg,
Dorpsweg 28

telefoon

e-mail

843583

martin.van.gessel@gmail.com

419235

bea.waterborg@upcmail.nl

Overige bestuursleden
Jan Hulsing, Overweg 39
Gerard Hummelman, Dorpsweg 10,
Wim Jonkers, Kappersweg 2
Cindy van de Meerendonk, Bockhorstweg 10
Piet Nicolaï, Loohof 59
Bert de Ruiter, Van Rhemenhof 33
Harold Smeltink, Loohof 13

421829
414316
619217
414566
416442
420711
416381

Redactie van dit bulletin:
Thea Baan
Loes Wosgien
Gerard Hummelman

422492
843508
414316
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Beheerder Spankerens Archief

baan32@zonnet.nl
loeswosgien@gmail.com

Na de brand is het lummelhonk met steun van de gemeente Rheden weer in
goede staat gebracht.

Open boerderijendag op de Burgershoeve.
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